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ABSTRAK 

Pandemi Covid-19 telah membuat sektor usaha dan ekonomi berjatuhan. 

Disisi lain sektor ekonomi dan sektor usaha menjadi faktor penting dalam 

kehidupan masyarakat. Dampak nyata pada sektor usaha dari kecil hingga besar 

pun merasakannya, seperti pada lembaga desa yaitu BUMDes Kebondalem Kidul. 

BUMDes mempunyai peranan penting dalam memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat maupun desa. Di era gempuran Covid 19 BUMDes mengalami jatuh 

bangun untuk mempertahankan berbagai usaha dalam membantu ekonomi 

masyarakat, seperti BUMDes Kebondalem Kidul memiliki berbagai strategi dalam 

menumbuhkan perekonomian masyarakat. 

 Tujuan adanya penelitian adalah untuk mengetahui terkait strategi BUMDes 

Kebondalem Kidul dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya 

penentuan informan peneliti mengelompokkan berdasarkan kriteria. Adanya 

pengelompokkan kriteria sendiri bertujuan untuk subjek penelitian menjadi sumber 

informan sesuai rumusan masalah yang peneliti tulis. Analisis data sendiri 

menggunakan model analisis interaktif. 

 Hasil dari Strategi BUMDes dengan macam-macam strategi yaitu kegiatan 

ekonomi hingga pemanfaatan lahan kosong dalam mendorong tumbuhnya 

perekonomian masyarakat. Strategi BUMDes Kebondalem Kidul mempunyai 

faktor pendukung seperti potensi dan jaringan yang luas, sedangkan untuk faktor 

penghambat sendiri adanya Pandemi Covid 19 dan minimnya sosialisasi terkait 

pentingnya BUMDes. Hasilnya sendiri ditandai dengan terdapat lowongan 

pekerjaan baru dan mendapatkan pendapatan baru. Disisi lain hasil strategi 

BUMDes juga membentuk sikap masyarakat agar lebih produktif dalam memenuhi 

kebutuhan hidup di tengah Pandemi Covid 19.  

 Kata Kunci : Pandemi Covid 19, Strategi, BUMDes 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

Agar menghindari kesalahpahaman terkait penelitian dengan tema 

“Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kebondalem Kidul 

Dalam Mendorong Timbulnya Perekonomian Masyarakat” peneliti 

akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan tema penelitian yang 

telah dipilih. 

1. Strategi BUMDes Kebondalem Kidul  

Yang penulis maksud dengan strategi BUMDes Kebondalem Kidul 

adalah sebuah tindakan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan 

membentuk kemandirian masyarakat agar tidak bergantung terhadap 

bantuan pemerintah yang dilakukan oleh BUMDes. 

2.  Mendorong Tumbuhnya Perekonomian Masyarakat 

Yang penulis maksud dengan mendorong tumbuhnya 

perekonomian masyarakat adalah, sebuah ajakan dengan mengarahkan 

sekumpulan orang melakukan perubahan yang akan memberikan 

kesejahteraan dan dapat memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan, 

serta papan. 
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Dari semua penjelasan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan “Strategi BUMDes Kebondalem Kidul Dalam Mendorong 

Tumbuhnya Perekonomian Masyarakat” yaitu sebuah tindakan yang 

mana dilakukan oleh pihak pengelola BUMDes dalam menumbuhkan 

ekonomi masyarakat, dengan bertujuan dapat memberikan kesejahteraan 

ekonomi 

B. Latar belakang masalah 

Pandemi COVID-19 telah berhasil membuat sektor ekonomi dan 

sektor usaha yang meliputi negara,kota dan termasuk desa menjadi luluh 

lantah berjatuhan. Dengan demikian ekonomi menjadi salah satu faktor 

penting di kehidupan masyarakat. Dalam Sektor usaha sendiri sudah 

dirasakan mulai dari perusahaan kecil hingga besar. Lembaga kecil dalam 

desa pun ikut merasakan dampak dari COVID-19 diantaranya adalah 

BUMDes. Dalam data yang tercatat terdapat 51.000 BUMDes yang telah 

berdiri namun di masa pandemi ini yang masih bertahan hanya tersisa 2% 

atau terbilang 10.000 kemudian untuk sisanya yaitu 40.000 sendiri 

BUMDes tidak berjalan karena memang terhalang oleh pandemi Covid-

19.1 

                                                             
1 Monika BalqisPratiwi Ira Novianty, “Strategi Bertahan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat”, Jurnal Polban, vol. 11 No 1,(2020). 
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Desa sendiri, sebenarnya sudah mempunyai undang-undang yang 

mengatur terkait kewenangan tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014. Dalam peraturan Undang-Undang ini berisi terkait 

pembangunan    desa,       penyelenggaran    pemerintah    desa, pembinaan 

masyarakat desa dan tentang pemberdayaan masyarakat. Dibentuknya 

BUMDes sendiri menjadi penunjang perekonomian masyarakat, namun 

bukan berarti BUMDes hanya bergerak di bidang ekonomi saja akan 

tetapi juga bergerak pada bidang sosial.2 Fungsi dari BUMDes 

menjadikan suatu usaha untuk menggerakan perekonomian desa untuk 

pendapatan desa, dan mendorong peningkatan kesejahteraan untuk 

masyarakat desa.3 

Disisi lain, Covid-19 juga mengakibatkan terhambatnya beberapa 

kegiatan perdagangan karena tidak boleh atau dihentikan sementara 

adanya ekspor dan impor. Akibatnya, terdapat beberapa sumber daya 

yang tidak bisa dicukupi oleh Negara. Dengan adanya hal itu dapat 

mendorong BUMDes sendiri untuk dapat memenuhi komoditas yang 

tidak bisa terpenuhi karena peraturan yang berlaku.Komoditas sendiri 

merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan dan menjadikan 

ketergantungan oleh masyarakat. Ketergantungan ini, jika masih 

                                                             
2 Pradini Nadila,Regia. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Di Desa KedungTuri Kabupaten Sidoarjo,vol. 2: 1,(Februari 2020), hlm.57 – 67. 

3 Amelia Sri Kusuma Dewi, Alternatif Bentuk Badan Hukum Yang Tepat Dalam 

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Meningkatan Pendapatan Asli 

Desa (PADES), Jurnal Parmaltor(Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo), vol.3:2, hlm.115. 
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terbilang tinggi entah itu berupa barang ataupun jasa yang bisa dihasilkan 

oleh BUMDes, maka bisa mendorong pertahanan untuk tetap berdiri di 

dalam kondisi Pandemi COVID-19. Adanya Pandemi COVID-19 

terdapat regulasi yang telah  diberlakukan oleh pemerintah. Hal itu 

membuat BUMDes Kebondalem Kidul memutar pikiran berbagai strategi 

untuk tetap mempertahankan. 

Dampak dari Pandemi ini untuk BUMDes membuat beberapa 

kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik seperti acara event, Car Free 

Day (CFD), bumi perkemahan. Beberapa kegiatan yang telah 

diberhentikan sementara dikarenakan mengingat peraturan di masa 

pandemi covid-19, untuk mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak 

orang atau sekumpulan orang. Pada dasarnya BUMDes Kebondalem 

Kidul sendiri bergerak di bidang wisata yaitu Candi Sojiwan. Jadi, 

memang destinasi pariwisata di masa pandemi covid-19 ditutup 

sementara dan mengakibatkan BUMDes Kebondalem Kidul harus 

mencari cara lain untuk tetap mensejahterakan masyarakat Kebondalem 

Kidul. Namun, disamping itu masih terdapat beberapa usaha yang masih 

memberikan kehidupan ke masyarakat. Dalam hal ini BUMDes 

Kebondalem Kidul masih bisa bertahan dengan memanfaatkan potensi 

yang masih bisa dilakukan namun tetap menggunakan protokol kesehatan 

yang ketat. 

BUMDes Kebondalem Kidul ini bergerak pada bidang wisata, yang 

mana sebenarnya berbasis edukasi dan berbeda dari lainnya. Lokasi yang 
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dikatakan strategis karena dekat dengan destinasi wisata dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi di daerah kebondalem kidul. 

BUMDes sendiri menjadi sebuah pilar ekonomi di desa yang berfungsi 

untuk lembaga sosial dan komersial. BUMDes sendiri sebagai lembaga 

sosial yang berpihak dalam penyediaan pelayanan sosial, dan untuk tujuan 

dari BUMDes sendiri adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PaDes).4 

Harapan dari BUMDes dapat memberikan tambahan pendapatan 

desa. Dengan adanya BUMDes sendiri masyarakat lebih terbantu untuk 

mengembangkan ekonominya. Karena memang potensi yang ada di 

Kebondalem Kidul itu sangat banyak, apalagi dekat dengan desa wisata 

yang mempunyai keunikan dan kekhasan sendiri. Jadi memang banyak 

wisatawan entah itu dari luar maupun lokal untuk berkunjung wisata. Tak 

hanya soal desa wisata, namun dekat pula dengan Sekolah Dasar (SD) yang 

mana masyarakat sekitar pun berprofesi sebagai pedagang ditambah dengan 

wisata yang dekat, jadi memudahkan masyarakat yang berprofesi pedagang 

itu menambah omset perekonomian. Karena itu BUMDes perlu memikirkan 

strategi yang tepat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Hal 

inilah yang akan penulis kaji yaitu “Strategi Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Kebondalem Kidul Dalam Mendorong Timbulnya 

Perekonomian Masyarakat” 

 

                                                             
4 Ridlwan Zulkarnain , Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan 

Perekonomian Desa, (Fakultas Hukum Unila). Hlm.248 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Strategi BUMDes dalam mendorong tumbuhnya 

perekonomian masyarakat di desa Kebondalem Kidul ? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat strategi BUMDes 

dalam mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat di desa 

Kebondalem Kidul ? 

3. Bagaimana hasil dari strategi BUMDes dalam mendorong tumbuhnya 

ekonomi masyarakat 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan strategi BUMDes dalam mendorong tumbuhnya 

ekonomi masyarakat di desa Kebondalem Kidul.  

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat strategi BUMDes 

dalam mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat di desa Kebondalem 

Kidul. 

3. Menganalisis hasil dari strategi BUMDes dalam mendorong tumbuhnya 

ekonomi masyarakat di desa Kebondalem Kidul. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadikan suatu acuan data awal agar 

mendapatkan data – data lainnya yang lebih komprehensif di dalam 

penelitian masalah yang sama atau bersinggungan dengan pokok bahasa 

Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kebondalem Kidul dalam 

mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan tentang 

Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kebondalem Kidul dalam 

mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan yang inovatif ,solutif dan 

bermanfaat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

 

F. Kajian Pustaka 

Berkenaan dengan pokok pembahasan mengenai Strategi BUMDes 

Kebondalem Kidul Dalam Mendorong Tumbuhnya Perekonomian 

Masyarakat, ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas hal 

tersebut diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Regina Nadila Pradini 

tentang“Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa 

KedungTuri Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini berfokus pada kajian cara 

mengimplementasikan strategi dalam proses mewujudkan suatu tindakan, 

program, anggaran dan prosedur. Dalam strategi ini beliau menggunakan 

analisis SWOT.5 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah penulis ingin melihat atau mengkaji tentang 

                                                             
5 Regina Nadila Pradini, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa 

KedungTuri Kabupaten Sidoarjo”, JP dan KP : Jurnal Pemerintah dan Keamanan Publik, vol. 2:1 

(Februari,2020) , hlm. 122 
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strategi-strategi yang dilakukan oleh BUMDes dalam mengatasi masalah 

untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Maria Rosa Ratna Sri 

Anggraeni tentang “Peranan BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat 

Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul Yogyakarta” penelitian 

disini berfokus pada menggali dampak dari keberadaan BUMDes.6 Peneliti 

ini menggunakan beberapa tahap yaitu interview dengan aktor kunci dalam 

BUMDes, kemudian diskusi kelompok dengan berdasarkan kelompok 

penting yang ada di desa tersebut tahap terakhir yaitu diskusi dengan 

kelompok yang berkepentingan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti 

yang akan penulis lakukan adalah penulis mengkaji terkait bagaimana 

strategi-strategi BUMDes, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait 

dampak-dampak dari BUMDes. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Christya Berlian Ramadana, Heru 

Ribawanto, Suwondo tentang “Keberadaan BUMDes Sebagai Penguatan 

Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang)“. Penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait keberadaan 

BUMDes, serta faktor penghambat untuk BUMDes.7 Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu penulis membahas 

                                                             
6 Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada 

Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul Yogyakarta”, Modus 
Journal, vol. 28:2 (2016), hlm.15 

7 Christya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo tentang, “Keberadaan 

BUMDes Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang)”, JAP : Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1:6, (tidak diterbitkan), hlml.1068-

1076. 
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strategi yang akan dilakukan oleh pihak BUMDes untuk menumbuhkan 

ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian ini terkait tentang bagaimana 

peran BUMDes di desa tersebut dan faktor-faktor penghambat dalam 

pengelolaan BUMDes. 

4. Penelitian yang dilakukan saudara Adik Ve Mojongan tentang 

“Pengelolaan BUMDes Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi  di Desa Wiau 

Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara) berfokus terhadap 

upaya memperkuat ekonomi dengan potensi desa dan pengelolaan BUMDes 

kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh 

George Terry mengenai fungsi- fungsi manajemen, seperti perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan.8 Perbedaan penelitian ini dengan peneliti 

yang akan ditulis yaitu penulis ingin mengkaji terkait strategi apa lagi untuk 

menumbuhkan perekonomian masyarakat, sedangkan penelitian ini 

mengkaji tentang bagaimana cara memperkuat ekonomi dikala pandemi. 

5. Penelitian yang dilakukan saudari Amelia Sri Kusuma Dewi tentang 

“Peranan BUMDes Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan PADes Serta 

Menumbuhkan Perekonomian Masyarakat”. Penelitian ini berfokus 

terhadap salah satu alternatif BUMDes dalam meningkatkan PADes serta 

membahas kedudukannya yang belum lengkap diatur oleh Undang-Undang. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti tulis yaitu penulis 

berfokus terhadap berbagai strategi untuk menumbuhkan ekonomi 

                                                             
8 Adiki Ve Mojongan, “Pengelolaan BUMDes Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi di Desa 

Wiau Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara)”, Politik Jurnal (2021), vol.10:4, hlm. 
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masyarakat tidak hanya PADes, sedangkan untuk penelitian ini cara 

meningkatkan PADes dan permasalahan berdirinya BUMDes.9 

6. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muh.Rudi Nugroho tentang 

“Penerapan Pola Sinergitas Antar BUMDes UMKM Dalam Menggerakan 

Potensi Desa Di Kecamatan Saptosari”. Penelitian ini berfokus terhadap 

merumuskan strategi dalam menggerakan potensi yaitu UMKM di 

Kecamatan Saptosari yang masih terhambat dengan masalah SDMnya 

sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti tulis yaitu 

penulis berfokus terhadap dengan berbagai potensi tidak hanya UMKM 

namun SDA yang ada, sedangkan penelitian ini hanya berfokus terkait pada 

satu potensi yaitu UMKM dan beberapa macam penghambatnya.10 

G. Kajian Teori 

Untuk membahas kajian teori dengan jelas, penulis membuat 

susunan kerangka yang mudah dipahami. Susunan kerangka teori yaitu 

sebagai berikut: 

Strategi BUMDes Kebondalem Kidul dalam menumbuhkan 

perekonomian masyarakat 

a. Pengertian strategi BUMDes dalam menumbuhkan perekonomian 

masyarakat 

                                                             
9 Amelia Sri Kusuma Dewi, “ Peranan BUMDes Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan 

PADes Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, Journal of Rural and Development, (Februari 

2014), vol.5:1, hlm.7. 
10 Muh.Rudi Nugroho, “Penerapan Pola Sinergitas Antar BUMDes UMKM Dalam 

Menggerakan Potensi Desa Di Kecamatan Saptosari”, Jurnal Pkn Stand (2018(, vol.01, Edisi 01, 

hlm.30-33 



 
 

11 
 

Menurut Chandler, strategi merupakan proses penentuan rencana 

yang dilakukan oleh para pengelola dalam jangka panjang disertai 

penyusunan suatu cara ataupun upaya yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan. Namun, secara umum strategi merupakan suatu rencana yang 

digunakan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Strategi digunakan sebagai upaya agar suatu organisasi bisa 

berkembang dan maju, seperti organisasi pada BUMDes. BUMDes  sendiri 

merupakan suatu organisasi desa yang didirikan oleh pemerintah desa 

dengan kepemilikan modal dan pengelolaanya oleh masyarakat dan 

pemerintah desa. Adanya BUMDes ini untuk memberikan kesejahteraan 

masyarakat dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi- potensi 

yang ada di desa. Dengan memanfaatkan potensi desa masyarakat dapat 

membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat 

Dalam kehidupan masyarakat tidak lepas dari perekonomian, 

ekonomi merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan distribusi, 

produksi barang, tetapi ekonomi biasanya juga berhubungan dengan 

manajemen rumah tangga atau biasa disebut dengan keuangan rumah 

tangga.11 

Dengan demikian strategi BUMDes dalam menumbuhkan 

perekonomian masyarakat adalah sebuah cara atau upaya yang dilakukan 

oleh BUMDes untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dengan 

membentuk kemandirian masyarakat agar memanfaatkan potensi-potensi 

                                                             
11 Mubyarto, Perekonomian Indonesia, (Yogyakarta: UUI Press,2000), hlm.3. 
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yang ada di desa dan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat 

maupun bagi desa 

b. Strategi BUMDes dalam menumbuhkan perekonomian 

masyarakat 

Dalam meningkatkan PaDes pengelola BUMDes melakukan 

beberapa strategi : 

a. Mencari kerjasama mitra dan investor 

 Kerjasama mitra menjadi hal penting dalam 

menumbuhkan ekonomi masyarakat karena tujuan suatu kemitraan 

adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling 

memberikan manfaat antara pihak yang bermitra, saling menutupi, 

saling menambah, dan saling menguntungkan (mutualisme). Dalam 

BUMDes Kebondalem Kidul masih terdapat berbagai organisasi 

yang menjangkau jaringan luas dan belum bekerjasama dengan 

pihak desa. Kerjasama dengan investor menjadi hal penting bagi 

BUMDes karena dapat membantu pembangunan desa, terutama 

pada bidang keuangan.Investasi adalah salah satu kata penting 

dalam setiap diskusi tentang konsepsi menguntungkan yang 

dituntut oleh negara-negara berkembang. 

 

b. Mengelola Aset 

 Aset menurut Siregar merupakan suatu barang yang 

memiliki nilai menguntungkan, dapat dipasarkan, dan mempunyai 
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nilai tukar yang dimiliki oleh suatu realitas bisnis baik itu 

perorangan maupun sebuah lembaga.12 Oleh sebab itu, pemerintah 

daerah harus melakukan manajemen aset dengan baik agar 

pengelolaan aset bisa dilakukan secara maksimal. Menurut Aira 

Sumber aset yaitu : 

● Sarana yang bersumber dari pelaksanaan APBD adalah 

urusan penyelesaian belanja modal dalam satu waktu 

keuangan. 

● Sarana yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD 

adalah sarana yang diperoleh bukan dari realisasi 

anggaran, namun sarana yang bersumber dari 

pemerintahan daerah dan berasal dari pihak lain  seperti 

lembaga masyarakat. 

Kemudian untuk asset dari desa Kebondalem Kidul berupa 

lahan parkir, lahan kosong, kolam, kemudian bagian wilayah dari 

Candi Sojiwan. Disisi lain untuk proses pengelolaan aset meliputi, 

perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, 

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, 

dan pengendalian.13 

 c. Partisipasi Masyarakat 

                                                             
12 Putra, Asqul Yama,” Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Meningkatkan 

Pendapatn Asli Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa”, (Blitar:Institutional Repository), 

hlm.13. 
13 Ibid, hlm.14. 
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Menarik partisipasi masyarakat memiliki berbagai macam 

bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung 

masyarakat dalam program pemerintahan ataupun yang sifatnya 

secara tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, 

pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan 

pemerintah.14 Namun variasi dan posisi partisipasi seringkali 

hanya ditentukan sebagian besar, terutama dari jumlah individu 

yang terlibat. Padahal partisipasi masyarakat pada dasarnya akan 

terkait dengan akses publik terhadap informasi. 

Masyarakat menjadi unsur penting untuk pembangunan dan 

pengembangan desa. Tanpa komunitas, program dan strategi tidak 

akan membuahkan hasil serta tidak akan berjalan dengan baik. 

Adanya masyarakat menjadikan sebuah dukungan untuk 

pemerintah desa agar dapat membantu kehidupan masyarakat. 

Namun disisi lain keberhasilan pemerintahan dalam jangka 

panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan, tetapi juga pada minat, partisipasi, dan 

dukungan masyarakat. Partisipasi melibatkan aktor pembangunan 

daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai 

pada monitoring dan evaluasi merupakan guna mewujudkan 

sistem manajemen pembangunan dan perkembangan daerah yang 

                                                             
14 Asri Lubis, “Upaya Meningkatkan PartisipasI Masyarakat Dalam Pembangunan”. 

Jurnal Tabula Rasa PPS UNIMED, (Desember, 2009), Vol.6:2, hlm.181-182. 
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terpadu untuk menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi BUMDes dalam 

menumbuhkan perekonomian masyarakat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang 

menguntungkan mencangkup beberapa efek yaitu : 

1) Sumber daya alam(SDA) dan Sumber daya manusia (SDM) 

 SDA meliputi 2 hal yaitu hayati dan non hayati. SDA mempunyai 

peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ada SDA maka 

pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik karena,  

mempunyai peran sebagai bahan dasar dan pemasok untuk produksi 

yang akan dilakukan. 

 SDM merupakan pemegang peran penting dalam pertumbuhan 

ekonomi dibandingkan dengan sumber daya lainnya. SDM merupakan 

faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas 

tinggi. Dalam hal ini, aktualitas kapabilitas SDM mendasari seseorang 

untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya dan memiliki  

peran yang sangat penting dalam merencanakan, menegakkan, dan 

mengendalikan realitas yang bersangkutan.15 

                                                             
15 Ida Ayu Enny Kiranayanti, Ni Made Adi Erawati, “Pengaruh Sumber Daya Manusia, 

Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Daerah”, E- Jurnal Akuntansi, vol.16:2, (Agustus,2016), hlm 
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 Peran dari SDM adalah memanfaatkan potensi sekitar menjadi 

barang dan jasa sebagai pemenuhan kehidupan. Disisi lain SDM adalah  

pelindung, konsumen, dan distributor. Maka ekonomi dikatakan  tidak 

akan berkembang bila tidak adanya SDM dan SDA yang dikelola 

dengan baik 

 Manusia menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi, karena 

tanpa adanya manusia tidak akan berjalan dengan sendirinya. Manusia 

bisa menghasilkan barang dan jasa yang dapat menunjang pertumbuhan 

ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi manusia menjadi faktor 

penting dalam prosesnya, karena cepat atau lambatnya proses 

pembangunan ekonomi tergantung pada manusia selaku subjek 

pembangunan yang memiliki kompetensi dalam proses.16 

2) Modal  

 Modal atau investasi mempunyai peran penting terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan barang baru yang 

akan menyerap produksi baru yaitu terciptanya lapangan kerja baru dan 

mengurangi pengangguran. Adanya penanaman modal akan membuat 

output dan pendapatan baru yang akan merangsang pertumbuhan 

ekonomi dan menguntungkan.17 

                                                             
16 Akhdi Martin Pratama, “Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi”, 

https://money.kompas.com/read/2021/06/23/173000026/ini-faktor-faktor-yang-bisa- 

memengaruhi-pertumbuhan-ekonomi?page=all , diakses tanggal 5 Desember 2021, pukul 17.16 

WIB. 
17 Nur Mustar Muazi, Fitri Arianti, “ Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing dan 

Penanaman Modal dalam negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, Diponegoro Journal Of 
Economic, (2013), Vol.2:1, hlm.1. 

https://money.kompas.com/read/2021/06/23/173000026/ini-faktor-faktor-yang-bisa-memengaruhi-pertumbuhan-ekonomi?page=all
https://money.kompas.com/read/2021/06/23/173000026/ini-faktor-faktor-yang-bisa-memengaruhi-pertumbuhan-ekonomi?page=all
https://money.kompas.com/read/2021/06/23/173000026/ini-faktor-faktor-yang-bisa-memengaruhi-pertumbuhan-ekonomi?page=all
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 Investasi memiliki dampak yang dapat dimanfaatkan oleh negara- 

negara berkembang, antara lain mempercepat pertumbuhan yang 

menguntungkan, perubahan metamorfosis struktural, yakni dari negara 

agraris menjadi negara buatan, dan modal segar yang menciptakan 

modal baru atau lapangan pekerjaan. 

 Disisi lain, pengelolaan modal yang baik dapat membantu 

perusahaan dalam membayar hutang serta mampu menyeimbangkan 

antara kebutuhan perusahaan dengan modal kerja yang akan digunakan. 

Dengan pengelolaan modal yang baik perusahaan dapat beroperasi 

secara efisien dan ekonomis. 

3) Usaha 

Usaha mulai dari mikro dan makro menjadi hal penting untuk 

pertumbuhan ekonomi. Peran usaha sendiri dalam pertumbuhan 

ekonomi yaitu menciptakan lapangan kerja baru yang akan 

mendorong kemandirian manusia. Usaha tidak hanya yang besar 

namun usaha kecil juga berpengaruh penting bagi ekonomi. 

Di negara maju maupun berkembang, Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) sangat penting, sebab menyerap paling 

banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Sumbangan 

UMKM terhadap konformasi atau pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto(PDB) paling besar dibandingkan sumbangan usaha besar. 

4) Teknologi 

Saat ini teknologi terus berkembang dan manfaat 
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menggunakan internet sangat terasa bagi para pemakainya. 

Beberapa orang merasa ketergantungan dengan adanya internet, 

termasuk aktivitas UMKM dalam memanfaatkan teknologi 

informasi untuk menjalankan usahanya khususnya pada era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).18 

Teknologi menjadi aspek penting dalam pertumbuhan 

ekonomi, karena dapat meningkatan produktivitas dalam industri 

berupa produksi. Dengan adanya teknologi dapat mempermudah 

dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manfaat teknologi 

semakin sangat terasa bagi para pemakainya yang tidak bisa lepas 

dari dunia net ini. Seperti misalnya para net market, narablog, 

blogger, dan juga toko online semakin mempunyai tempat di mata 

para konsumen yang sedang mencari barang tertentu. 

Perkembangan Teknologi dalam kehadirannya telah 

memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat 

manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Selain itu teknologi 

komunikasi adalah perangkat penanganan dalam struktur 

organisasi yang mengandung nilai sosial dan memungkinkan 

individualitas untuk mengumpulkan, memproses, serta dapat 

bertukar informasi. 

5) Faktor sosial dan budaya 

                                                             
18 Mohamad Trio Febriantoro, Debby Arisandi, “Pemanfaatan Digital Marketing Bagi 

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean”, Jurnal Manajemen 

Dewantara (JMD), (Desember,2018), Vol.1:2, hlm.62-76. 
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Menurut Casson budaya didefinisikan sebagai 

subjektivitas kolektif. Subjektivitas mempunyai dua arti ekonomi 

yakni, teori nilai subjektif (The Subjective Theory of Value) 

menekankan bahwa preferensi yang ada tidak dapat diukur dan 

tercermin dari perilaku individu tersebut.19 Dalam pertumbuhan 

ekonomi aspek sosial budaya meliputi sikap, tingkah laku, 

lembaga masyarakat, dan pandangan masyarakat. Pendidikan 

serta gaya kebudayaan menjadi salah satu penunjang untuk 

munculnya kelas pedagang baru, dengan hal ini dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi menjadi lebih maju dan berkembang 

Dari sudut pandang ekonomi, budaya menciptakan barang 

dan jasa untuk kepentingan pasar dan masyarakat, mempengaruhi 

inovasi industri lain. Kemudian secara budaya, industri budaya 

menunjukkan nilai barang dan jasa seni, meningkatkan nilai peran 

individu dalam kegiatan kreatif, mengakui nilai sosial percakapan 

antar budaya, dan seni dalam  pendidikan. 

 

6) Faktor politik dan administrasi 

Politik adalah kegiatan dalam sistem pembangunan suatu 

negara melalui distribusi kekuasaan atau pendapatan untuk 

mencapai tujuan yang telah disepakati. Dunia politik memiliki 

                                                             
19 Adji Pradikto, “Pengaruh Budaya Terhadap Kinerja Perekonomian”, Jurnal Buletin 

Studi Ekonomi, Vol.17:2, (Agustus 2012), hlm.99. 
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pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi negara dan 

wilayah. Dalam pembangunan ekonomi, sangat penting untuk 

mempertimbangkan risiko politik dan dampaknya terhadap 

kelangsungan ekonomi. Struktur politik serta administrasi 

menjadi hal penting dan kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi. 

Jika politik dan administrasi lemah menjadi suatu penghambat 

besar bagi pertumbuhan ekonomi.20 

d. Hasil strategi BUMDes dalam menumbuhkan perekonomian 

masyarakat 

Hasil strategi BUMDes dalam menumbuhkan perekonomian 

masyarakat dapat dilihat pada indikator berikut: 

a. Meningkatkan akses dan perekonomian masyarakat, program ini 

bertujuan untuk mengatasi masalah pendanaan isu distribusi 

informasi dalam bisnis masyarakat dan pengembangan bisnis 

ekonomi masyarakat, masalah mediasi bisnis, produk bisnis ekonomi 

komunitas, pengembangan database produk dan informasi pasar. 

Kemudian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa 

BUMDes Kebondalem Kidul telah memberikan lahan dan modal 

bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan 

pengembangan usahanya otomatis ada perputaran perekonomian 

desa sudah terjadi. BUMDes berperan membantu memberikan modal 

                                                             
20Aulia Sofyan, “Politik dan pengaruhnya Terhadap Perekonomian”, 

https://aceh.tribunnews.com/2015/05/26/politik-dan-pengaruhnya-terhadap-perekonomian , 

diakses tanggal 5 Desember 2021, pukul 17.00 WIB.  

https://aceh.tribunnews.com/2015/05/26/politik-dan-pengaruhnya-terhadap-perekonomian
https://aceh.tribunnews.com/2015/05/26/politik-dan-pengaruhnya-terhadap-perekonomian
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usaha kepada masyarakat pedesaan yang membutuhkan. 

b. Meningkatkan kapasitas, yang dimaksud yaitu untuk mengatasi 

peningkatan SDM. Dalam hal ini untuk dapat mengatasi masalah 

tersebut yaitu dengan cara, meningkatkan kinerja ekonomi 

masyarakat dan mengembangkan kapasitas kemampuan untuk 

memperoleh teknologi dan keterampilan. 

c. Peningkatan produktivitas usaha masyarakat, hal ini ditujukan 

untuk memperluas skala usaha dan meningkatkan produktivitas 

masyarakat dengan cara mengembangkan fasilitas usaha mikro.21 

d. Meningkatkan pendapatan asli desa Perusahaan milik desa adalah 

perusahaan yang dijalankan oleh pemerintah desa sebanyak dan 

sesuai kesepakatan, terdapat bagi hasil oleh Bumdes dan pemerintah 

desa sebagai hasil dari upaya tersebut.22 

H. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Alasan 

peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah untuk 

memberikan penjelasan dan dapat mengetahui hasil dari strategi 

BUMDes dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

                                                             
21 Fitria, “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Jurnal 

Adl Islamic, vol. 1:1, (Mei 2020), hlm.18-19. 
22 Makmur, Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian DI KECAMATAN SINJAI 

TIMUR KABUPATEN SINJAI, (PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AGRIBISNIS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR,2019), hlm 
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Penelitian ini dilakukan di Desa Kebondalem Kidul 

Prambanan Klaten. Lokasi ini menjadi tujuan peneliti karena: 

a. Lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti dan tumbuhnya 

perekonomian masyarakat di Desa Kebondalem Kidul. 

b. Letak sangat strategis dengan berbagai potensi yang banyak 

sehingga bisa berguna dan dimanfaatkan dengan baik untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

c. BUMDes sendiri dekat dengan Desa Wisata yang bisa diajak 

bekerjasama, sehingga mempermudah untuk membangun ekonomi 

masyarakat desa Kebondalem Kidul  

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber utama sebagai data penelitian. 

Dari penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah terdapat 

beberapa orang yang berperan dalam pengelolaan BUMDES seperti 

anggota pengelola BUMDes, Ketua BUMDes, masyarakat Desa 

Kebondalem Kidul, serta pengurus Desa wisata. 

4. Teknik Penentuan Informan 

Agar memperoleh informasi yang lengkap , peneliti 

mengelompokkan berdasarkan kriteria. Adanya pengelompokkan 

kriteria sendiri bertujuan untuk subjek penelitian menjadi sumber 

informan sesuai terkait rumusan masalah yang peneliti tulis. 

Adapun kriteria tersebut: 

a. Ketua BUMDes Kebondalem Kidul 
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● Sebagai penanggung jawab BUMDes Kebondalem Kidul 
 

b. Pengelola BUMDes Kebondalem Kidul 
 

● Pengelola yang mengetahui berbagai aktivitas BUMDes 

sehari-hari dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat 

● Pengelola yang mengetahui terkait strategi dalam 

menumbuhkan ekonomi masyarakat 

c. Masyarakat 
 

● Masyarakat yang berasal dari Kebondalem Kidul 
 

● Masyarakat yang mengetahui langsung aktivitas di 

lokasi Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh informasi 

sebagai berikut: 

● Bapak Topo (Kepala BUMDes Kebondalem Kidul) 

● Bapak Guntur (Pengelola BUMDes) 
 

● Saudari Devi Sulistyawati (Pengelola Desa Wisata) 
 

● Ibu Anna (Pengelola Desa Wisata) 
 

● Saudari Aldina Setyaningsih (Masyarakat) 
 

● Irul Huda (Masyarakat) 
 

● Hanna Pratiwi (Masyarakat) 
 

● Raka Nur Nugroho (Masyarakat) 
 

● Ukas (Masyarakat) 
 

5. Teknik Pengumpulan data 

Agar mendapatkan hasil penelitian yang paling tepat , maka 
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teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data 

adalah: 

 a. Observasi 

 

Pada tahap observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap 

situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Data yang diperoleh pada 

tahap observasi yaitu, pencatatan objek dari hasil pengamatan 

melalui gambaran asli dari fenomena di desa tersebut. Alasan 

peneliti menggunakan teknik observasi yaitu, peneliti tidak secara 

langsung mengamati aktivitas kegiatan dan kejadian. Cara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan atas 

peristiwa yang terdapat di lapangan kemudian mencatat hasilnya. 

Adanya catatan dari peneliti ini untuk mengingat terkait yang sudah 

telah diamati di lapangan. 

  b. Wawancara  

Yaitu sebuah percakapan yang dimulai dari dua belah pihak 

dengan bertujuan tertentu, pewawancara berperan sebagai pemberi 

pertanyaan dan pihak yang diwawancarai memberikan jawaban 

dari pertanyaan.23 Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara 

yaitu untuk menjawab pertanyaan peneliti yang belum bisa 

dipahami dengan sistem tanya jawab. Wawancara dilakukan 

dengan bertemu langsung dengan sumber informasi yang telah 

                                                             
23 Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 

hlm.127 
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ditetapkan. Data yang dapat diperoleh dari wawancara adalah 

rekaman suara langsung dari informan berupa rekaman suara. Data 

yang diperoleh dari hasil wawancara merupakan jawaban atas 

pertanyaan yang telah diajukan atau pertanyaan tambahan yang 

didapatkan di lapangan. 

  c. Dokumentasi 

Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu 

peneliti dapat mengambil data berupa catatan, cerita, biografi. 

Dengan menggunakan teknik dokumentasi dapat menggali 

informasi yang sudah berlalu atau sejarah kehidupan yang telah 

lampau. Hasil dokumentasi berupa bentuk foto dengan bukti bahwa 

peneliti terlibat dalam kegiatan yang sedang peneliti kaji. 

  d. Validitas Data 

Validitas data merupakan pembuktian untuk sebuah data yang 

telah dikumpulkan berdasarkan data tersebut sudah valid dan benar. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Alasan peneliti 

menggunakan teknik triangulasi agar dapat membuktikan 

kredibilitas data atau data yang sudah dikumpulkan itu sudah valid 

dan terbukti kebenarannya. Sehingga data triangulasi didapatkan 

hasil data yang valid atau benar. 

  e. Analisis data 

Analisis data itu adalah proses bagaimana data diorganisasikan 
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dan tentang struktur pola, kategori, dan urutan dasar.24 Penelitian 

ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari: 

d. Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data sendiri yang berasal dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi kemudian dikumpulkan dalam 

bentuk catatan yang asli tanpa adanya campur tangan penafsiran 

penulis. Dalam catatan penelitian terdiri dari 2 catatan yaitu, 

deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi berkaitan dengan catatan 

asli yang langsung didengar, dilihat, dan dicatat oleh penulis. 

Kemudian untuk catatan refleksi berisi tentang pesan, komentar 

dan tafsiran yang dilakukan oleh penulis terkait situasi yang terjadi 

di lapangan. 

e. Reduksi Data 

 

Reduksi data sendiri suatu proses pemilihan ,pemutus 

perhatian , dan transformasi data yang kasar dari lapangan seperti, 

sebuah saringan data. 

Peneliti mereduksi data dengan memusatkan hasil data dengan 

memilah data yang menyangkut pokok permasalahan serta 

menggolongkan data yang penting dan tidak penting, kemudian 

                                                             

24 Patton, Michael Quinn, Metode Evaluasi Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), 

hlm.250. 
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tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan. 

f. Penyajian Data 

 

Dengan penyajian data ini peneliti dapat mengumpulkan suatu 

informasi dan dapat menarik kesimpulan serta suatu tindakan yang 

akan dilakukan. Bentuk penyajian data sendiri dapat berupa teks 

naratif, matriks, jaringan, dan berupa bagan-bagan namun untuk 

penelitian kualitatif biasanya lebih mengarah terhadap teks naratif. 

Sehingga dapat memudahkan serta membaca kesimpulan dengan 

jelas dan benar. 

g. Penarikan Kesimpulan 
 

Untuk penarikan kesimpulan ini peneliti harus membuat suatu 

rumusan yang berkaitan dengan prinsip logika, memuatnya 

sebagai temuan penelitian, dan kemudian mengkaji dengan 

berulang kali sehingga pengelompokkan telah terbentuk dan 

proposisi yang telah ditemukan. Mengaitkan data yang ada di 

lapangan dengan sebuah urain teks naratif atau skema bagan 

I. Sistematika Pembahasan        

Penulisan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang komprehensif dan 

sistematis diperlukannya adanya suatu susunan yang baik dan benar dalam 

beberapa bab dan sub bab . Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi 

ini: 

a. Bab I berisi terkait pembahasan yang didalamnya terdapat 

penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode 

penelitian serta sistematika pembahasannya. 

b. Bab II berisi tentang gambaran umum Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Kebondalem Kidul Prambanan Klaten dengan 

memaparkan sejarah, letak geografis, visi dan misi, potensi, profil, 

program kerja, aktivitas kegiatan, serta kepengurusan. 

c. Bab III berisi terkait pemaparan bagaimana strategi BUMDes 

Kebondalem Kidul Prambanan Klaten dengan hasil dari 

pertumbuhannya ekonomi masyarakat. 

d. Bab IV merupakan penutup yang berisi atas kesimpulan, saran 

serta penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pada bagian ini peneliti akan memberikan jawaban dari rumusan 

masalah terkait strategi BUMDes Kebondalem Kidul dalam 

menumbuhkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi BUMDes, faktor 

pendukung, faktor penghambat dan hasil dari strategi BUMDes di Desa 

Kebondalem Kidul adalah sebagai berikut: 

1. Strategi yang dilakukan BUMDes dalam menumbuhkan perekonomian 

masyarakat adalah : 

a. Pelatihan ketrampilan batik, pelaksanaan batik ini menjadi salah 

satu kegiatan ekonomi masyarakat. Disisi lain, pelatihan ini untuk 

memperkenalkan kepada para wisatawan terkait batik yang ada di 

Candi Sojiwan tidak hanya dijual belikan namun juga bisa langsung 

terjun langsung berlatih membatik.  

b. Bumi perkemahan di Desa Kebondalem Kidul. Strategi ini 

merupakan pemanfaatan lahan kosong yang di sekitar Candi Sojiwan. 

Pelaksanaan perkemahan ini membantu menumbuhkan perekonomian 

masyarakat dalam bidang perdagangan.  

c. Membuka usaha angkringan, dengan tujuan menunjang kegiatan 

ekonomi untuk masyarakat Kebondalem Kidul. Strategi BUMDes ini 
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membuka usaha mikro yaitu angkringan dengan pengelolanya dari 

masyarakat Kebondalem Kidul sendiri.  

c. Mengadakan event di hari libur dengan tema CFD. Strategi ini 

menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat Kebondalem Kidul. 

Kegiatan ekonomi ini berupa jual beli yang dapat membantu 

membangun ekonomi serta PADes maupun masyarakat.  

d. Penggabungan taman dengan Candi Sojiwan serta penambahan 

atraksi wisata. Salah satu strategi BUMDes Kebondalem Kidul yaitu 

termasuk penggabungan wilayah Candi Sojiwan dan taman, hal ini 

dilakukan agar wisatawan yang berkunjung bisa menikmati wisata 

Candi beserta berbagai permainan dan dilengkapi spot foto yang 

bagus.  

e. Strategi penyewaan lahan untuk acara prewedding hingga 

pernikahan di area Candi Sojiwan dan bentuk outdoor. Program ini 

sama dengan perkemahan dengan memanfaatkan lahan kosong sekitar 

Candi Sojiwan. Faktor penghambat dan pendukung dalam strategi 

BUMDes Kebondalem Kidul dalam menumbuhkan ekonomi 

masyarakat. 

2. Faktor Pendukung strategi BUMDes Kebondalem Kidul dalam 

menumbuhkan perekonomian masyarakat merupakan potensi atau SDA dan 

SDM yang ada di desa Kebondalem Kidul dengan menggali dan 

memanfaatkan dalam bentuk Desa Wisata. Kemudian faktor pendukung 
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kedua yaitu adanya jaringan luas dari organisasi yang ada di Desa wisata 

Candi Sojiwan. Faktor pendukung lainnya kemajuan teknologi dan 

perkembangan globalisasi karena dengan adanya hal ini dapat menjangkau 

masyarakat luas untuk memperkenalkan aktivitas di Desa Kebondalem 

Kidul entah itu sisi Candi Sojiwan dan keunikan yang dimiliki oleh Desa.. 

3. Faktor Penghambat dari strategi BUMDes dalam menumbuhkan 

perekonomian masyarakat adalah pandemic covid 19. Pandemi covid 19 telah 

memberhentikan sementara beberapa strategi BUMDes seperti, CFD dan 

kunjungan. Ditengah pandemic covid 19 memang terdapat beberapa aturan 

yang harus ditaati dan mulai diberlakukan seperti tidak bolehnya keluar rumah 

dan tempat umum ditutup sementara untuk mengurangi kerumunan 

masyarakat.  

4. Hasil strategi BUMDes Kebondalem Kidul dalam menumbuhkan ekonomi 

masyarakat. 

a.  Terciptanya lapangan pekerjaan baru. Hasil dari penelitian 

membuktikan bahwa dengan adanya strategi BUMDes terdapat 

beberapa pekerjaan dan dikhususkan untuk masyarakat Kebondalem 

Kidul.  

b. Adanya peningkatan pendapatan ekonomi. Peningkatan ekonomi 

terjadi karena terciptanya lapangan kerja baru, ini merupakan saling 

keterkaitan dan sama-sama mempunyai dampak keuntungan satu sama 

lain.  
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c. Menambah produktivitas masyarakat. Produktivitas disini 

merupakan sebuah kekreatifan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi. Dalam Pandemi Covid 19 masyarakat hanya 

boleh melakukan kegiatan di dalam rumah dengan ini sangat menjadi 

penghambat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. SARAN 

 
B. Saran untuk BUMDes Kebondalem Kidul 

a.  Perlu ditingkatkannya sosialisasi dengan masyarakat, karena hal 

itu sangat penting untuk memperkenalkan lebih jauh manfaat 

BUMDes bagi masyarakat. Disisi lain untuk menambah anggota 

dan peran BUMDes agar lebih berkembang dan maju. Agendakan 

rapat rutin untuk membahas strategi BUMDes yang akan 

dilaksanakan untuk kedepannya. Serta dapat merekrut anggota baru 

untuk memperluas ide-ide baru dalam mengembangkan BUMDes. 

b. Perlu adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan BUMDes, 

karena memang yang mengelola hanya orang itu saja. 

c. Penelitian selanjutnya, perlu melakukan penelitian yang lebih 

mendalam terkait strategi BUMDes, karena jika ditelusuri lebih 

dalam masih banyak planning dan susunan untuk strategi BUMDes 

dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. 

d. Saran untuk peneliti selanjutnya, peneliti memberikan 

sumbangsih kepada tempat penelitian dan orang yang berperan 

penting sebagai informan walaupun hanya sekedar memberikan 
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masukan atau hasil penelitian yang telah dilakukan, sebab itu 

menjadi sebuah wujud terimakasih atas diizinkannya peneliti 

melakukan penelitian di tempat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

PANDUAN WAWANCARA 

STRATEGI BUMDES KEBONDALEM  KIDUL 

DALAM MENDORONG TUMBUHNYA PEREKONOMIAN 

MASYARAKAT 

A. STRATEGI 

1.  Strategi apa saja yang BUMDes lakukan dalam 

menumbuhkan perekonomian masyarakat dan desa? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan strategi BUMDes Murakabi? 

3. Siapa saja yang ikut berkontribusi dalam strategi BUMDes? 

4.  Apa kesulitan yang dihadapi oleh BUMDes dalam 

melakukan strategi ini? 

5. Kapan strategi BUMDes mulai berjalan dengan baik? 

6.  Mengapa BUMDes masih terbilang minim anggotanya 

dalam menggerakan strategi untuk menumbuhkan ekonomi 

masyarakat ? 

B. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT STRATEGI 

1.  Selama proses strategi BUMDes apa saja yang menjadi 

faktor pendukung dalam program ini? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam strategi BUMDes Murakabi 

? 
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C. HASIL DARI STRATEGI MENUMBUHKAN EKONOMI 

MASYARAKAT 

1. Apakah hasil dari strategi menumbuhkan ekonomi masyarakat 

2. Apakah hasil menumbuhkan ekonomi dapat dirasakan oleh 

masyarakat? 

3. Siapa saja yang merasakan hasil dari menumbuhkan ekonomi 

masyarakat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

HASIL WAWANCARA 

STRATEGI BUMDES KEBONDALEM  KIDUL DALAM 

MENDORONG TUMBUHNYA PEREKONOMIAN 

MASYARAKAT 

A. STRATEGI 

1. Strategi apa saja yang BUMDes Kebondalem Kidul lakukan dalam 

menumbuhkan perekonomian masyarakat dan desa? 

Jawab : strategi kita tetap buka tapi tetep prokes ya, mengikuti prokes 

dan membatasi pengunjung untuk kesejahteraan masyarakat kita 

memasuki PADes ,dengan cara apa ya kita memperbanyak atraksi 

wisatanya, nanti juga rencana kita untuk memasuki candi sojiwan itu 

melewati taman candi sojiwan .kalau sekarang masih teman sendiri 

candi sendiri, kemudian kita membuka untuk wedding kalau nanti 

untuk malam-malam kita akan membuka untuk camping. Cfd itu juga 

masuk sama angkringan ini juga masuk strategi BUMDes. 

2. Bagaimana proses pelaksanaan strategi BUMDes Murakabi? 

Jawab : prosesnya untuk sekarang wisata tetap buka tapi tetap dengan 

prokes dan pembatasan pengunjung, kemudian menambah atraksi 

wisata untuk menarik pengunjung 

3. Siapa saja yang ikut berkontribusi dalam strategi BUMDes? 
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Jawab : Dalam strategi BUMDes Kebondalem Kidul yang ikut 

berkolaborasi dan mendukung yaitu PokDarwis, Karang Taruna, 

masyarakat, dan kelompok lainnya 

4. Apa kesulitan yang dihadapi oleh BUMDes dalam melakukan 

strategi ini? 

Jawab : kesulitannya karena pandemic jadi tidak leluasa 

5. Kapan strategi BUMDes mulai berjalan dengan baik? 

Jawab : sebelum pandemic sudah berjalan baik namun setelah 

pandemic meningkat ada beberapa yang diberhentikan 

sementara. Setelah pandemic stabil mulai berjalan dengan baik 

lagi 

6. Mengapa BUMDes masih terbilang minim anggotanya dalam 

menggerakan strategi untuk menumbuhkan ekonomi 

masyarakat ? 

Jawab : Ya, karena memang sosialisasinya kurang ke 

masyarakat begitu banyak kelompok di Candi Sojiwan yang 

terkenal dan kita berkolaborasi untuk mengenalkan ke 

masyarakat dan umum. 
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B. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT STRATEGI 

 

1. Selama proses strategi BUMDes apa saja yang menjadi faktor 

pendukung dalam program ini? 

Jawab : untuk faktor pendukungnya itu lebih umum dan Nampak 

nyata seperti potensi yang ada entah itu SDM dan SDA, jangkauan 

luas karena didukung oleh kelompok yang berkolaborasi dengan 

kita, kemudian adanya kemajuan teknologi dari pemasaran, sama 

sarana dan prasarana yang dijaga dengan baik. 

2. Apa saja faktor penghambat dalam strategi BUMDes Murakabi ? 

Jawab : selama ini faktornya masih karena pandemic, sama 

minimnya anggota sih mbak namun yaitu disisi lain adanya 

kolaborasi dengan kelompok lain yang menjadi penunjang 

C. HASIL DARI STRATEGI MENUMBUHKAN EKONOMI 

MASYARAKAT 

1. Apakah hasil dari strategi menumbuhkan ekonomi masyarakat ? 

Jawab : ya, hasilnya Nampak nyata ya mbak seperti terbukanya 

lapangan kerja baru, terus dari lapangan kerja baru itu menjadi 

penambahan pendapatan ekonomi dan menjadikan masyrakat 

produktiv 

2. Apakah hasil menumbuhkan ekonomi dapat dirasakan oleh 

masyarakat? 
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Jawab : iya mbak, sekarang jadi bisa menambah pendapatan 

ekonomi dengan jualan dan pelatihan batik 

3. Siapa saja yang merasakan hasil dari menumbuhkan ekonomi 

masyarakat ? 

Jawab : yang dapat merasakan ya tentunya masyarakat dan desa 

dibuktikan dengan penambahan pendapatan ekonominya. 
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